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HOJE É DIA NACIONAL DE LUTA POR CONTRATAÇÕES NA CAIXA
A partir das 10h da manhã, haverá manifestações em todo o Brasil no Dia de
Luta por Contratações na Caixa Econômica Federal. A expectativa é que a
mobilização envolva mais de quatro mil
agências do banco em todo o país. Em
Itabuna, a manifestação que será realizada em frente à Agência Grapiúna, na Avenida Cinquentenário, terá a presença dos
concursados que aguardam convocação
do banco e serve para chamar atenção da
sociedade para a campanha.
A falta de empregados é uma realidade
em todas as unidades do banco há muito tempo. Mas, em 2015, o problema foi
agravado pela realização de mais um Plano de Apoio à Aposentadoria (PAA).
No último dia 30 de junho, o banco in-

formou, por meio do Diário Oficial da
União, que o quadro de pessoal conta atualmente com 97.975 providos. Ou seja, o
número de empregados diminuiu consideravelmente nos últimos meses.
Nas redes sociais, a hashtag que será utilizada no dia da mobilização é #MaisEmpregadosJá. Nos cartazes, a palavra de
ordem é “Mais empregados para a Caixa.
Mais Caixa para o Brasil”.

COE DO BRADESCO E HSBC SE REÚNEM

MELHOR ESCOLA PÚBLICA NO NORDESTE

As COE (Comissões de Organização dos
Empregados) do Bradesco e do HSBC se
reuniram nesta quarta-feira (05/08) para
discutir a venda do banco inglês. Com a
compra do HSBC, o Bradesco cresce 20%.
Sem a transação, levaria cerca de dez anos
para acontecer.
Mesmo com a venda confirmada, durante
os próximos seis meses a gestão total será
do HSBC, inclusive o resultado do próximo
semestre. O preço de venda pode ser ajustado até janeiro de 2016.
Sobre o quadro de pessoal, o Bradesco garante que não pediu para enxugar o número
de funcionários. Portanto, não deve ocorrer
demissão em massa. O diretor do Sindicato
da Bahia, Élder Perez, alerta, no entanto,
para a rotatividade.
O Bradesco promete ainda acolher os empregados do HSBC no plano de carreira
fechado da organização financeira, segunda
maior do país. O movimento sindical vai
acompanhar de perto.
De acordo com as discussões, haverá prioridade para o emprego. O Bradesco falou em
eliminar custos sem cortar postos de trabalho. O desafio é manter o que há de melhor
nos dois bancos e estender para todos. “Nivelar por cima, inclusive os salários, deve
ser uma das prioridades”, ressalta a diretora
Graça Gomes, da COE do Bradesco.

As dez melhores escolas públicas de ensino
médio estão no Nordeste, de acordo com o
MEC (Ministério de Educação). Os dados
são extraídos através das notas do Enem
(Exame Nacional do Ensino Médio) de
2014 e divulgados pelo Inep (Instituto de
Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio
Teixeira).
Ao todo, 15.640 instituições de ensino tiveram as informações divulgadas e 1.295.954
estudantes fizeram o Enem.
O MEC leva em conta três fatores para
construção do ranking: o porte das escolas;
a permanência do aluno na instituição; e o
nível socioeconômico dos estudantes.
A Escola Estadual de Educação Profissional Padre João Bosco de Lima, de Mauriti,
no Ceará, está no topo do ranking. A Bahia
também aparece, representada pelo Colégio Estadual Pedro Calmon, de Salvador,
na 7ª posição. (O Bancário)
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REUNIÃO ITAÚ
Com o intuito de estreitar o laço entre o
Sindicato e o Itaú, o novo gerente da entidade, Helcton Ulisses, convidou os diretores do Sindicato e os funcionários do
banco, para um bate-papo na manhã de
ontem (5). Bem articulado e coerente em
seu discurso, Helcton, que trabalhava na
cidade de Jequié antes de ser transferido
para a cidade, demonstrou o interesse de
manter uma boa relação com o Sindicato
e ressaltou a importância da nossa entidade
para a defesa dos direitos trabalhistas dos
bancários.
O diretor do Sindicato, Luís Sena, deu as
boas vindas ao novo gerente do banco e
demonstrou a nossa disposição em ajudar
sobre os problemas de ordem bancária que
possam advir. Na oportunidade, o diretor
da Federação dos Bancários, Ricardo Carvalho, informou sobre o andamento da luta
sindical da categoria, sobre a campanha
salarial que está em andamento e sobre o
encontro da juventude que será realizado
este mês em Saubara, no recôncavo baiano.
Após o bate-papo, foi servido um café da
manhã a todos. Este encontro é um exemplo de como os gestores de qualquer entidade financeira podem estar juntos com o
Sindicato em busca de melhores condições
de trabalho para os bancários da região.

CAMPEONATO
Sábado (8) tem 5ª Rodada do I Campeonato
Interno do Clube dos Bancários. Confira os
jogos:
8:30 - Baba da Tarde x Bradesco
9:20 - Caixa x Baba das Sete
10:10 - Itabuna x Grapiúna

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: LÍVIA
Tarde: RICARDO
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